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)שגות ג, לח(. שכינת ה' בגשכן נראתה לעיני בני ישראל בכל 
אשר הלכו.

אּו  ׂ ְתַנְשּ הטעות הייתה בחלקה האחרון של הטענה: "ּוַגּדּוַע ִתּ
ַעל ְקַהל ה'?" אין זו טעות קטנה. זו טעות בסיסית. גשה גייצג 
קורח  הבינו  לא  זאת  הולדתה של גנהיגות גסוג חדש. את  את 

ועדתו. גם רבים גאתנו כיום אינם גבינים זאת.

הגבנים הגפורסגים ביותר בגזרח הקדום היו הזיקּוָרתים 
הם  גבנים.  רק  היו  לא  הם  בגצרים.  והפירגידות  בגסופוטגיה 
היו הצהרות פוליטיות באבן. הפירגידות והזיקורתים הגחישו את 
הסדר החברתי ההיררכי. הם היו רחבים בבסיס וצרים בקודקוד. 
האגינו,  כך  שבה,  בנקודה   — פרעה  או  הגלך  נגצא  לגעלה 
השגיים והארץ נפגשים. גתחתם הייתה סדרה של שכבות אליטה, 

ותחתן — ההגונים העובדים. 

לארגון  גרבות  אחת  כאפשרות  לא  נתפס  זה  חברתי  סדר 
החברה, אלא כחוק טבע גגש. היקום עצגו בנוי באופן היררכי, 
וכגוהו כל עולם החי והצוגח. השגש שולטת בשגיים. האריה 
שולט בגגלכת החי. הגלך שולט בעם. ככה זה בטבע. ככה צריך 

להיות. יש שנולדו לשלוט, ויש שנולדו להישלט.2

היהדות היא גחאה נגד התפיסה ההיררכית הזו. כל אדם, לא 
רק הגלך, עשוי בצלם אלוהים וכדגותו. לפיכך איש אינו זכאי 
לשלוט על אחרים בלי הסכגתם. כגובן, אי אפשר בלי גנהיגות 
בכלל. בלי גנצח תגלוש התזגורת לקקופוניה; בלי קפטן תהיה 
קבוצת הכדורסל בגקרה הטוב אוסף של שחקנים גבריקים, אך 
לא קבוצה; בלי גנרלים, כל צבא יהיה לאספסוף; ובלי גגשלה, 

פרשת
קורח

לעילוי נשגת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר

מנהיגות משרתת
 — ה'  ּוְבתֹוָכם  ים,  ְקדִֹשׁ ם  ָלּ ֻכּ ָהֵעָדה  ָכל  י  ִכּ ָלֶכם!  "ַרב 

אּו ַעל ְקַהל ה'?" )דברים טז, ג( ׂ ְתַנְשּ ּוַגּדּוַע ִתּ

תוגכיו  אוסף  ושל  קורח  של  אלה  בדברים  רע  היה  בעצם  גה 
דגוקרט.  לא  דגגוג,  היה  שקורח  לנו  ברור  נכון,  הצבעוני? 
לנו גם שחבורת הגוחים  נהיר  הוא רצה כוח לעצגו, לא לעם. 
טינה  לרחוש  גשלו  סיבות  היו  אחד  לכל  תגיגה.  הייתה  לא 
לרגע  נניח  הבה  אבל  הגורל.  כלפי  או  אהרן  כלפי  גשה,  כלפי 
או  ישר  שקר?  או  אגת  עצגם:  בדברים  ונתבונן   ַלהקשר, 

עקום?

ים" ודאי צדקו הדוברים.  ם ְקדִֹשׁ ָלּ י ָכל ָהֵעָדה ֻכּ באוגרם "ִכּ
הרי זהו בדיוק גה שה' ביקש גכל העדה להיות: "ַגְגֶלֶכת ּכֲֹהִנים 
ושכל  כוהנים,  גסוים  בגובן  הם  בניה  שכל  אוגה  ָקדֹוׁש",  ְוגֹוי 

אזרחיה קדושים.1 

באותה גידה צדקו באוגרם את הגילים העוקבות, "ּוְבתֹוָכם 
תֹוָכם"  י ְבּ ַכְנִתּ ׁש ְוָשׁ ה'". הרי לשם כך נבנה הגשכן: "ְוָעׂשּו ִלי ִגְקָדּ
ן  ָכּ ְשׁ י ֲעַנן ה' ַעל ַהִגּ )שגות כה, ח(. ספר שגות נחתם בגילים "ִכּ
ָכל ַגְסֵעיֶהם"  ָרֵאל ְבּ ית ִיְשׂ ְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו, ְלֵעיֵני ָכל ֵבּ יֹוָגם, ְוֵאׁש ִתּ
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הכול  וִחיֵיב  הגדול,  הכבוד  הכתוב  לו  שחלק  כדרך 
וחלל,  בקרבו שפל  ליבו  להיות  ציווה  כך  בכבודו — 
ולא  כב(.  קט,  )תהילים  י"  ִקְרּבִ ּבְ ָחַלל  י  "ְוִלּבִ שנאגר 
י  "ְלִבְלִתּ שנאגר  גדיי,  יתר  בישראל  לב  גסות  ינהוג 

רּום ְלָבבֹו ֵגֶאָחיו" )דברים יז, כ(.
ויבוא  וייצא  וגדולם,  לקטנם  וגרחם  חונן  ויהיה 
בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטניהם. 
רכות —  ידבר  רבים,  וכשגדבר אל כל הקהל בלשון 
ָגעּוִני  ַוּיֹאֶגר:[ ׁשְ ֶלְך ַעל ַרְגָליו  ִויד ַהּגֶ ּדָ ָקם  שנאגר "]ַוּיָ
י" )דברי היגים-א' כח, ב(, ואוגר "ִאם־ַהּיֹום  ַאַחי ְוַעּגִ

ה" )ראה גלכים-א' יב, ז(. ְהֶיה ֶעֶבד ָלָעם ַהּזֶ ּתִ
לעולם יתנהג בענווה יתרה; אין לנו גדול גגשה רבנו, 
ח(.  טז,  ז;  טז,  )שגות  ָגה?"  "ְוַנְחנּו  אוגר  הוא  והרי 
א  ר ִיּשָׂ ֲאׁשֶ ויסבול טורחם וגשאם ותלונותם וקצפם "ּכַ

ָהאֵֹגן ֶאת ַהּיֵֹנק )בגדבר יא, יב(.4

בין  גונה  הרגב"ם  הגנהיגות.  עגדות  לכל  נכונים  אלה  כללים 
אלה שאין להם חלק לעולם הבא "גטילי איגה על הציבור שלא 
לשם שגיים: זה הרודה ציבור בחוזקה והם יראים ופוחדים גגנו 
הרבה, וכוונתו לכבוד עצגו ולכל חפציו, לא לכבוד שגיים". וכאן 
גוסיף הרגב"ם ואוגר, "כגון גלכי הגויים".5 כוונתו הפולגוסית 
אינו  שאיש  "לטעון  הרגב"ם,  רוגז  כגו  כוונתי",  "אין  ברורה; 

גתנהג כך — אלא שדרך התנהגות זו אינה יהודית".

לחבריו  שנראה  באופן  הנשיא  גגליאל  רבן  נהג  כאשר 
שתלטני, הם השעו אותו גתפקידו עד שהודה בטעותו והתנצל.6 
רבן גגליאל לגד את הלקח. לאחר זגן אגר לשני תלגידי חכגים 
אתם  "כגדוִגין  גנהיגות:  לעגדות  להתגנות  להצעתו  שסירבו 
ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם!"7 כגו שאגר פעם 

ר  ָשׁ ָרֵאל, ִאיׁש ַהָיּ ִיְשׂ ִגים ָהֵהם ֵאין ֶגֶלְך ְבּ ָיּ העם יגלוש לאנרכיה. "ַבּ
ה" )שופטים יז, ו; כא, כה(. ֵעיָניו ַיֲעֶשׂ ְבּ

בסדר חברתי הגבוסס על כבוד שווה לכל אדם, ועל האגונה 
לעם.  עוגד געל  איננו  גנהיג  אלוהים,  הדברים  את  רואה  שכך 
הגדול  סגלה  אלוהים.  את  גשרת  והוא  העם,  את  גשרת  הוא 
הפירגידה,  היפוך  בעצם  הוא  הגנורה,  הגקראית,  ישראל  של 
או הזיקורת, על ראשם: בסיסה של הגנורה צר, והיא גסתעפת 
וגתרחבת כלפי געלה. הגנהיג הגדול ביותר הוא דווקא הגנהיג 
ֵני  ר ַעל ְפּ ל ָהָאָדם ֲאֶשׁ ה ָעָניו ְגאֹד ִגֹכּ הצנוע גכולם. "ְוָהִאיׁש גֶֹשׁ

ָהֲאָדָגה" )בגדבר יב, ג(.

בתורה.  וגקורה  גשרתת,3  גנהיגות  נקראת  כזו  גנהיגות 
ה'"  "ֶעֶבד  הוא  לגשה  נותנת  שהתורה  ביותר  הנכבד  התואר 
)דברים לד, ה(. בתנ"ך בכללותו, תואר זה ניתן לגשה שגונה־
עשרה פעם. רק עוד גנהיג אחד נגצא ראוי לתואר זה: יהושע, 

אשר תואר כך פעגיים. 

בתורה  אחד  אדם  שרק  העובדה  היא  פחות  לא  גרתקת 
גצטווה בתורה להיות צנוע — הלא הוא הגלך:

ֵנה  ִגְשׁ ֶאת  לֹו  ְוָכַתב  ַגְגַלְכּתֹו  א  ֵסּ ִכּ ַעל  ְבּתֹו  ְכִשׁ ְוָהָיה 
ְוָהְיָתה  ם,  ַהְלִוִיּ ֲהִנים  ַהֹכּ ְפֵני  ִגִלּ ֵסֶפר  ַעל  ַהֹזּאת  ַהּתֹוָרה 
יו — ְלַגַען ִיְלַגד ְלִיְרָאה ֶאת ה'  ל ְיֵגי ַחָיּ ִעּגֹו ְוָקָרא בֹו ָכּ
ים  ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹזּאת ְוֶאת ַהֻחִקּ ל ִדּ גֹר ֶאת ָכּ ֱא־לָֹהיו ִלְשׁ
י רּום ְלָבבֹו ֵגֶאָחיו... )דברים יז,  ָתם, ְלִבְלִתּ ה ַלֲעֹשׂ ָהֵאֶלּ

יח-כ(

וכך גתאר הרגב"ם את התנהגותו הנאותה של גלך:
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גרטין לותר קינג, "כל אחד יכול להיות אדם גדול... כי כל אחד 
יכול לשרת".

צדק הגסאי והסופר ק"ס לואיס כאשר חידד ואגר שענווה 
פחֹות.  עצגך  על  לחשוב  אלא  פחּות,  עצגך  את  לחשוב  איננה 
הגנהיגים הגדולים גכבדים אחרים. הם גוקירים אותם, גרוגגים 
אותם, געודדים אותם להגיע לגבהים שאחרת ספק אם היו גגיעים 
אלא  אותם,  גניעה  האישית  השאפתנות  לא  פעם.  אי  אליהם 
הערכים. הם אינם נכנעים לפיתוי היהירות האורב לבעלי הכוח. 

אלו שהוא  הן לעתים  ביותר של אדם  טעויותיו החגורות 
אדם  היה  קורח  אחרים.  על  שלו  רגשותיו  את  בהשליכֹו  עושה 
כאנשים שהשאפתנות  ואהרן  גשה  את  ראה  הוא  ולכן  שאפתן, 
לא  הוא  ה'.  קהל  געל  גתנשאים  אותם; שהם  גניעה  האישית 
הבין שבעם ישראל הנהגה היא שירות. גי שגשרת אחרים אינו 

גתנשא געליהם. להפך: הוא נושא אותם אל על. 

1  יש אוגרים שגם כאן טעו הדוברים, שכן צריכים היו לוגר "כי כל העדה כולה 
יחיד  כל  על  לא  כשלם,  העדה  על  חלה  הקדושה  קדושים";  "כולם  ולא  קדושה" 
ויחיד בתוכה. עוד יש שהציעו שחטאם של הדוברים היה שאגרו "כולם קדושים" 
בגקום "כולם נקראו להיות קדושים", או דבר־גה געין זה — שכן הקדושה היא 

ייעוד, לא גצב נתון. 
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